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Samenvatting Project

• Met Kennisnet EduSign

plaatje uitgedacht

• Via SurfMarket applicatie 

ingekocht t.b.v. pilot

• Werkgroep van 4 instellingen:

o Scope: OOK en POK

o Techniek in praktijk

o Randvoorwaarden proces

• Afronding met Publicatie
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Handtekeningen

Onderwijsovereenkomst

• Student – DigiD

• Ouder/verzorger – email/sms

• Instelling – verschilt per instelling

Praktijkovereenkomst

• Student – DigiD

• Ouder/verzorger – afgeschaft mits 

goed in OOK geregeld

• Leerbedrijf – email/sms

• Instelling – verschilt per instelling

 Servicedocumenten MBO Raad 

 Ontwikkeling authenticatiemiddelen
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Pilots

• Vooral POK, ook andere documenten, bijv. personeelszaken

• Integratie met Trajectplanner ontwikkeld

• Integratie EduArte in ontwikkeling, 1e versie opgeleverd

• Zie volgende deel van de presentatie

• Sinds mei 2016 gestart met ondertekenen in de praktijk

• Zie volgende deel van de presentatie
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Publicatie

Delen kennis en ervaring van de werkgroep, denk aan:

• Wat regelen voor DigiD gebruik?

• Welke link met IBP handboek?

• Inkoop via SurfMarket

• Ervaring betrokken instellingen

• …

 Beschikbaar: https://www.sambo-ict.nl/digitaal-ondertekenen/

 Generieke oplossing veel breder te gebruiken dan OOK en POK!

https://www.sambo-ict.nl/digitaal-ondertekenen/
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Praktijk bij

Eustaach van Lent
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Ervaringen tot op heden

• Sinds mei 2016 mbv portal Signhost van Evidos worden OOK’s

digitaal ter ondertekening naar meerderjarige leerlingen 

gestuurd.

• Sinds 1 september 2017 mbv Education Online/Trajectplanner 

worden OOK’s ter ondertekening naar alle leerlingen gestuurd 

(zowel MBO als Vavo)
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Doorlooptijd ondertekenen OOK
(68% binnen een week en 87% binnen twee weken)
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Handmatig versturen OOK in Education Online
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Selectie te ondertekenen document en student
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Bewaking status ondertekening
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E-mail bericht aan student
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Student ondertekent OOK in portal ondertekenen.nl
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Bewaking status en versturen herinneringen
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Toekomst

• Najaar 2017: Pilot met Jumbo om ervaringen op te doen met versturen 
van POK’s

• 2018: Geautomatiseerde verwerking in KRD en DMS van digitaal 
ondertekende OOK’s
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Praktijk bij

Johan Oudejans
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Traject tot start Pilot

• Portal Signhost beoordeeld, conclusie: integratie met SIS noodzakelijk 

• BusCase veelbelovend: >10000 OOK/POK, € 10.000 pj + 0,60 per 

document versus grote administratieve lastenverlichting

• Educus heeft basisversie opgeleverd, goed genoeg voor starten pilot

• Afstemming met instellingsaccountant (DigiD en 06/SMS)

• Contracten afgesloten, systemen ingericht/gevalideerd (zie brochure)

• ICT beveiligingsassessment recent uitgevoerd, rapportage volgt

 Pilot effectief gestart begin september, bewust gekozen voor POK’s
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Schermprints
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Schermprints
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Schermprints
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Schermprints



23

Bevindingen tot nu toe

• Verschillende evaluatiesessies (intern betrokkenen en leveranciers)

• Nog kleine aantallen; september geen handige maand voor start pilot

• 2/3 van studenten tekent binnen week: DigiD al beschikbaar

• BPV instellingen hebben/stellen soms geen 06-nr beschikbaar

• POK regelmatig meerdere malen aangepast, opnieuw ‘inschieten’

• Doorontwikkeling nodig t.a.v. flexibiliteit en overzichtelijkheid bij 

breder gebruik en grotere aantallen

 Pilot loopt door, eind november advies, veelbelovend
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